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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
 

Processo: 46456068/2011 
Interessado: Secretaria Municipal de Educação - SME 
Assunto: Homologação  
 
O Secretário Municipal de Compras e Licitações, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do 
Decreto n.º 612/2007, Decreto Municipal n° 2674/2011, da Lei Federal nº 10.520/2002, e considerando 
a realização do Procedimento Licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico nº 016/2012 - 
REPUBLICAÇÃO – Sistema de Registro de Preços, para aquisição de material permanente 
(armários, mesas e outros) a fim de atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme condições 
e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de 
Preços. 
 
RESOLVE: 
 
HOMOLOGAR o procedimento licitatório, às empresas abaixo discriminadas, no valor de                      
R$ 3.514.951,40 (três milhões, quinhentos e quatorze mil e novecentos e cinquenta e um reais e 
quarenta centavos). 
 

Empresa: RITA ALVES PEREIRA GUEDES 
CNPJ: 12.650.689/0001-89 

LOTE 01 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

UNIT. (R$) 
VALOR 

TOTAL. (R$) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

930 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

unid 

ARMÁRIO ALTO FECHADO, com duas portas, medindo 
800x478x2100 mm, com 05 prateleiras internas. 
MEDIDAS APROXIMADAS 
Largura: 800 mm 
Profundidade: 478 mm 
Altura: 2100 mm 
TAMPO  
Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, 
revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado 
em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em 
fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema 
tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. 
Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm 
de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, em 
todo seu perímetro. 
Cor madeirada: argila 
ESTRUTURA 
Fundo em madeira MDP (aglomerado) de no mínimo 18 mm de 
espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão 
texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 05 
prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 
espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão 
texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para 
prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 
04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo 
perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 
mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das 
prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio 
mínimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, 
em todo seu perímetro. Sapatas reguladoras de nível encaixada e 
fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da 
mesma tanto na parte interna como externa do armário. 
Cor madeirado : argila 
PORTAS 
02 portas de abrir com giro de 270º. Em madeira MDP 
(aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. 
Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, 
colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 
2,5 mm em todo seu perímetro.Fechadura com travamento 
simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do tipo 
Zamak niquelado redondo com forma côncava com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 549,95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 511.453,50 
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aproximadamente 110 mm de comprimento. 
MONTAGEM 
As laterais, fundo, tampo e base inferior são ligados entre si pelo 
sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e 
desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a 
qualidade. 
COMPONENTES METÁLICOS 
 Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de 
desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a 
superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó , cor preta 
aplicada pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa. 
Garantia de 5 anos 

MARCA/MODELO: S.A.S./ALF-02 
LOTE 03 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

UNIT. (R$) 
VALOR 

TOTAL. (R$) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

670 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

unid 

ESTANTE ALTA ABERTA, Medindo 800x478x2100mm, 
Com 05 Prateleiras Internas. 
MEDIDAS APROXIMADAS  
Largura: 800 mm 
Profundidade: 478 mm 
Altura: 2100 mm 
TAMPO  
Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, 
revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado 
em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em 
fita de PVC ou poliestireno de 3 mm de espessura, colada a 
quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio de 2,5 mm em todo 
seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de 
PVC ou poliestireno de 1,5 mm de espessura, colada a quente 
pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. 
ESTRUTURA 
Fundo em madeira MDP (aglomerado) de no minimo 18 mm de 
espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão 
texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 05 
prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 
espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão 
texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para 
prateleiras a cada 32 mm através de 04 pinos metálicos nas 
laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior da 
prateleira, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das 
bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o 
acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 
3 mm de espessura com raio de 2,5 mm, coladas a quente pelo 
sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. Sapatas 
reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de 
parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna 
como externa do armário. 
Cor madeirado : argila 
MONTAGEM 
As laterais, fundo, tampo, base inferior e prateleira fixa são ligadas 
entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a 
montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem 
perder a qualidade. 
COMPONENTES  
Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de 
desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a 
superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó cor preta 
aplicada pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa. 
Garantia de 5 anos 

MARCA/MODELO:  S.A.S./EAA-05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 399,98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 267.986,60 

LOTE 16 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO VALOR 
UNIT. (R$) 

VALOR 
TOTAL. (R$) 

01 1210 unid MESA PARA REFEITÓRIO– 2000x800x740mm 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 
Nome da Variável                  Valor 
Largura (L)                          2000,0mm 
Profundidade (P)                 800,0mm 
Altura do tampo                  740,0mm 
TAMPO 
Tampo com formato retangular, em madeira MDP (Painéis de 
Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25 
mm, formando uma peça única. 
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, 

 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 526,99 

 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 637.657,90 
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texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior 
e inferior do tampo, na cor argila. 
Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento 
em fita de poliestireno semirígido, com 3,0mm de espessura no 
mínimo (na mesma cor do tampo), contendo raio da borda de 
contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, conforme NBR 
13966 – Tabela 1, coladas pelo processo holt-melt (a quente). 
A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas 
embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à 
estrutura metálica da mesa. 
ESTRUTURA DA MESA E BANCO 
Estrutura composta por 04 pés e travessas laterais. 
Os pés e as travessas são confeccionados em tubo de aço (SAE 
1010/1020) com secção retangular 50X30mm, com espessura de 
1,2mm no mínimo, soldada pelo processo MIG, sem arestas 
cortantes. 
ASSENTO 
Assento com formato retangular, em madeira MDP (Painéis de 
Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25 
mm, formando uma peça única; 
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, 
texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior 
e inferior do tampo, na cor argila. 
Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento 
em fita de poliestireno semirígido, com 1,0mm de espessura no 
mínimo (na mesma cor do tampo), coladas pelo processo holt-melt 
(a quente); 
A parte inferior do assento deverá conter buchas metálicas 
embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à 
estrutura metálica da mesa. 
Garantia de 5 anos 

MARCA/MODELO: S.A.S./MREF-01 
LOTE 19 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

UNIT. (R$) 
VALOR 

TOTAL. (R$) 
01 100 unid POLTRONA FIXA COM BRAÇOS 

ASSENTO 
Interno em compensado multilâminas de madeira moldada 
anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm. 
Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta 
resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de 
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada 
anatomicamente com espessura média de 40 mm. Largura de 490 
mm e profundidade de 460mm. Capa de proteção e acabamento  
Injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que 
dispensam o uso do perfil de pvc.  
ENCOSTO 
Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência 
mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano 
flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a 
propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa 
fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade 
de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatômicamente com saliência para 
apoio lombar e espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e 
altura de 390 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em 
polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o 
uso do perfil de pvc. 
REVESTIMENTO  
Em tecido crepe ou couro ecológico, cor preta. 
SUPORTE PARA ENCOSTO E CAPA DE ACABAMENTO 
Suporte para encosto fixo fabricado em chapa de aço estampada 
de 6,00 mm com nervura estrutural de reforço que confere alta 
resistência mecânico. Acabamento em pintura eletrostática 
totalmente automatizada em epoxi pó cor preta, com pré 
tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a 
superfície com película de aproximadamente 100 mícrons com 
propriedades de resistência a agentes químicos. Capa do suporte 
para encosto injetado em polipropileno texturizado. 
ESTRUTURA FIXA CONTÍNUA  
Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço 
curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e 
placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente 
soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. 
Sapatas envolventes injetadas em polipropileno. 
APOIA BRAÇOS 
Apoia braço fixo de formato trapezoidal, com alma de aço 
estrutural revestido em poliuretano pré-polimero integral skin, 
texturizado. Por se tratar de um pré-polímero possui toque macio e 
altissíma resistência ao rasgo, que não é possível nos materiais 

R$145,88 R$ 14.588,00 
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convencionais. Matéria prima totalmente isenta de CFC, não 
agressiva ao meio ambiente. 
Garantia de 5 anos  
MARCA/MODELO:  S.A.S./PFCB-01 

LOTE 20 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

UNIT. (R$) 
VALOR 

TOTAL. (R$) 
01 3640 unid POLTRONA FIXA SEM BRAÇOS 

ASSENTO 
Interno em compensado multilâminas de madeira moldada 
anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm. 
Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta 
resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de 
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada 
anatômicamente com espessura média de 40 mm. Largura de 490 
mm e profundidade de 460mm. Capa de proteção e acabamento 
injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que 
dispensam o uso do perfil de pvc.  
ENCOSTO 
Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência 
mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano 
flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a 
propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa 
fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade 
de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para 
apoio lombar e espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e 
altura de 390 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em 
polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o 
uso do perfil de pvc. 
REVESTIMENTO  
Em tecido crepe ou couro ecológico,cor preta. 
SUPORTE PARA ENCOSTO E CAPA DE ACABAMENTO 
Suporte para encosto fixo fabricado em chapa de aço estampada 
de 6,00 mm com nervura estrutural de reforço que confere alta 
resistência mecânico. Acabamento em pintura eletrostática 
totalmente automatizada em epoxi pó cor preta, com pré 
tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a 
superfície com película de aproximadamente 100 mícrons com 
propriedades de resistência a agentes químicos. Capa do suporte 
para encosto injetado em polipropileno texturizado. 
ESTRUTURA FIXA CONTÍNUA 
Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço 
curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e 
placa do assento em aço estampado de 3,00 mm , totalmente 
soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. 
Sapatas envolventes injetadas em polipropileno. 
Garantia de 5 anos 

MARCA/MODELO:  S.A.S./PFSB-01 

R$ 107,99 R$ 393.083,60 

LOTE 21 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

UNIT. (R$) 
VALOR 

TOTAL. (R$) 
01 100 unid POLTRONA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS.  

ASSENTO 
Interno em compensado multilâminas de madeira moldada 
anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm. 
Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resistência, 
alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de 
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada 
anatômicamente com espessura média de 40 mm. Largura de 490 
mm e profundidade de 460mm. Capa de proteção e acabamento 
injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que 
dispensam o uso do perfil de pvc. 
ENCOSTO 
Interno em compensado multilâminas de madeira moldada 
anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm. 
Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, 
alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de 
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada 
anatômicamente com saliência para apoio lombar e espessura 
média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa 
de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e 
bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc.  
REVESTIMENTO  
Em tecido crepe ou couro ecológico,cor preta. 
SUPORTE PARA ENCOSTO E CAPA DE ACABAMENTO 

R$ 264,00 R$ 26.400,00 
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Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em 
chapa de aço estampada de 6,00 mm com nervura estrutural de 
reforço que confere alta resistência mecânica, sendo adequado 
para poltronas de médio e grande porte. Acabamento em pintura 
eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré 
tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a 
superfície com película de aproximadamente 100 mícrons com 
propriedades de resistência a agentes químicos. Para um perfeito 
apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 65 mm 
com 12 estágios e acionamento automático sem necessidade de 
botões ou manípulos. O sistema de regulagem é fabricado em 
resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência 
mecânica e durabilidade. Capa do suporte para encosto injetado 
em polipropileno texturizado. 
MECANISMO COM REGULAGEM INDEPENDENTE DO 
ASSENTO E DO ENCOSTO E MAIS POSIÇÃO LIVRE PARA 
APOIO LOMBAR (CONTATO PERMANENTE) 
Mecanismo para cadeiras operativas com corpo fabricado por 
processo robotizado de solda sistema MIG em chapa de aço 
estampada de 3 mm. Acabamento do corpo e encosto em pintura 
eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré 
tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o 
mecanismo com película de aproximadamente 100 mícrons com 
propriedades de resistência a agentes químicos. Mecanismo 
multifuncional com regulagem do encosto e com sistema individual 
de "contato permanente" para o encosto com bloqueio em 
qualquer posição. Mecanismo com regulagem de inclinação do 
encosto com bloqueio em qualquer posição ou livre flutuação do 
conjunto. Encosto com inclinação regulável com curso de –7o a 
+14o. Travamento através de sistema tipo “freio fricção” de 
lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica que 
permite a liberação e o bloqueio do conjunto de forma simples e 
com mínimo esforço através de simples toque (não sendo 
necessário o aperto através de rosca na alavanca e que o usuário 
fique segurando a alavanca para obter a livre flutuação). Sistema 
de Contato Permanente: Com o assento bloqueado o mecanismo 
disponibiliza o uso do sistema de "contato permanente" do 
encosto junto ao dorso do usuário. Esse recurso é obtido através 
de um segundo sistema “freio fricção” de 7 lâminas de comando 
por alavanca de ponta excêntrica independente. Suporte para 
encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço 
estampada de 6,00 mm com nervura estrutural de reforço que 
confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura 
eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré 
tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a 
superfície com película de aproximadamente 100 mícrons com 
propriedades de resistência a agentes químicos. Para um perfeito 
apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 65 mm 
com 12 estágios e acionamento automático sem necessidade de 
botões ou manípulos. Capa do suporte para encosto injetado em 
polipropileno texturizado. 
COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA E TUBO 
TELESCÓPICO DE ACABAMENTO 
Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 125 
mm de curso, fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento 
em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com 
pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente 
a coluna com película de aproximadamente 100 mícrons com 
propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia 
para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta 
resistência. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia 
adequada para funcionamento do conjunto, evitando folgas e 
garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura 
em conformidade com a norma DIN 4550, fixados ao tubo central 
através de porca rápida. O movimento de rotação da coluna é 
sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo 
resistência ao desgaste e mínimo atrito. Sistema de acoplamento 
ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse,. Capa 
telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado. 
Sistema de fixação tanto na parte superior que propiciam 
travamento perfeito. 
BASE 
Base para cadeira e poltrona, com 5 patas, fabricada por processo 
de injeção em resina de engenharia , poliamida (nylon 6), com 
aditivo anti-ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro 
com características de excepcional tenacidade, resistência 
mecânica, resistência a abrasão dos calçados e produtos 
químicos. Com 5 (cinco) hastes e alojamento para engate do 
rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de 
fixação. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-
se através de cone morse, o que confere facilidade para 
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montagem e casos eventuais de manutenção. 
RODÍZIOS 
Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetados em 
resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-
ultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical em aço trefilado 
1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal em aço 
trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm e rodas com diâmetro 
de 50 mm. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que 
possibilita acoplamento fácil e seguro à base.  
Garantia de 5 anos 

MARCA/MODELO: S.A.S./PGSB-01 
LOTE 22 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

UNIT. (R$) 
VALOR 

TOTAL. (R$) 
01 560 unid POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS. 

ASSENTO 
Interno em compensado multilâminas de madeira moldada 
anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm. 
Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resistência, 
alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de 
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada 
anatômicamente com espessura média de 40 mm. Largura de 490 
mm e profundidade de 460mm. Capa de proteção e acabamento 
injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que 
dispensam o uso do perfil de pvc. 
ENCOSTO 
Interno em compensado multilâminas de madeira moldada 
anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm. 
Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, 
alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de 
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada 
anatômicamente com saliência para apoio lombar e espessura 
média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa 
de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e 
bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc.  
REVESTIMENTO  
Em tecido crepe ou couro ecológico,cor preta. 
SUPORTE PARA ENCOSTO E CAPA DE ACABAMENTO 
Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em 
chapa de aço estampada de 6,00 mm com nervura estrutural de 
reforço que confere alta resistência mecânica, sendo adequado 
para poltronas de médio e grande porte. Acabamento em pintura 
eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré 
tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a 
superfície com película de aproximadamente 100 mícrons com 
propriedades de resistência a agentes químicos. Para um perfeito 
apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 65 mm 
com 12 estágios e acionamento automático sem necessidade de 
botões ou manípulos. O sistema de regulagem é fabricado em 
resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência 
mecânica e durabilidade. Capa do suporte para encosto injetado 
em polipropileno texturizado. 
MECANISMO COM REGULAGEM INDEPENDENTE DO 
ASSENTO E DO ENCOSTO E MAIS POSIÇÃO LIVRE PARA 
APOIO LOMBAR (CONTATO PERMANENTE) 
Mecanismo para cadeiras operativas com corpo fabricado por 
processo robotizado de solda sistema MIG em chapa de aço 
estampada de 3 mm. Acabamento do corpo e encosto em pintura 
eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré 
tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o 
mecanismo com película de aproximadamente 100 mícrons com 
propriedades de resistência a agentes químicos. Mecanismo 
multifuncional com regulagem do encosto e com sistema individual 
de "contato permanente" para o encosto com bloqueio em 
qualquer posição. Mecanismo com regulagem de inclinação do 
encosto com bloqueio em qualquer posição ou livre flutuação do 
conjunto. Encosto com inclinação regulável com curso de –7o a 
+14o. Travamento através de sistema tipo “freio fricção” de 
lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica que 
permite a liberação e o bloqueio do conjunto de forma simples e 
com mínimo esforço através de simples toque (não sendo 
necessário o aperto através de rosca na alavanca e que o usuário 
fique segurando a alavanca para obter a livre flutuação). Sistema 
de Contato Permanente: Com o assento bloqueado o mecanismo 
disponibiliza o uso do sistema de "contato permanente" do 
encosto junto ao dorso do usuário. Esse recurso é obtido através 
de um segundo sistema “freio fricção” de 7 lâminas de comando 
por alavanca de ponta excêntrica independente. Suporte para 

R$ 238,28 R$ 133.436,80 
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encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço 
estampada de 6,00 mm com nervura estrutural de reforço que 
confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura 
eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré 
tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a 
superfície com película de aproximadamente 100 mícrons com 
propriedades de resistência a agentes químicos. Para um perfeito 
apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 65 mm 
com 12 estágios e acionamento automático sem necessidade de 
botões ou manípulos. Capa do suporte para encosto injetado em 
polipropileno texturizado. 
COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA E TUBO 
TELESCÓPICO DE ACABAMENTO 
Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 125 
mm de curso, fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento 
em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com 
pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente 
a coluna com película de aproximadamente 100 mícrons com 
propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia 
para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta 
resistência. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia 
adequada para funcionamento do conjunto, evitando folgas e 
garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura 
em conformidade com a norma DIN 4550, fixados ao tubo central 
através de porca rápida. O movimento de rotação da coluna é 
sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo 
resistência ao desgaste e mínimo atrito. Sistema de acoplamento 
ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse,. Capa 
telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado. 
Sistema de fixação tanto na parte superior que propiciam 
travamento perfeito. 
BASE 
Base para cadeira e poltrona, com 5 patas, fabricada por processo 
de injeção em resina de engenharia , poliamida (nylon 6), com 
aditivo anti-ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro 
com características de excepcional tenacidade, resistência 
mecânica, resistência a abrasão dos calçados e produtos 
químicos. Com 5 (cinco) hastes e alojamento para engate do 
rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de 
fixação. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-
se através de cone morse, o que confere facilidade para 
montagem e casos eventuais de manutenção. 
RODÍZIOS 
Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetados em 
resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-
ultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical em aço trefilado 
1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal em aço 
trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm e rodas com diâmetro 
de 50 mm. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que 
possibilita acoplamento fácil e seguro à base.  
APÓIA-BRAÇOS 
Apoia-braços com alma de aço estrutural revestido em poliuretano 
pré-polimero integral skin, texturizado. Por se tratar de um pré-
polímero possui toque macio e altissíma resistência ao rasgo, que 
não é possível nos materiais convencionais. Dimensões externas 
255 x 82 mm. Suporte do apóia-braço regulável, injetado em 
termoplástico composto texturizado e alma de aço estrutural 
estampada de 6,00 mm de espessura indicado para cadeiras e 
poltronas de médio e grande porte porte. Acabamento em pintura 
eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré 
tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a 
superfície com película de aproximadamente 100 mícrons com 
propriedades de resistência a agentes químicos. Possui 
regulagem vertical com 7 estágios e curso de 55 mm. O sistema 
interno de regulagem é fabricado em resina de engenharia 
poliacetal que confere alta resistência ao desgaste e durabilidade 
ao produto.  
Garantia de 5 anos 

MARCA/MODELO:  S.A.S./PGCB-01 

 
 

Empresa: PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA.  
CNPJ: 09.097.727/0001-03 

LOTE 02 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

UNIT. (R$) 
VALOR 

TOTAL. (R$) 
01 300 unid ARMÁRIO ALTO FECHADO 800x478x1600 mm COM 

04 SUPORTES PARA PASTA SUSPENSA  
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MEDIDAS APROXIMADAS 
Largura: 800 mm 
Profundidade: 478 mm 
Altura: 1600 mm 
TAMPO  
Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, 
revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado 
em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em 
fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema 
tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. 
Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm 
de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, em 
todo seu perímetro. 
ESTRUTURA 
Fundo e base inferior em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm 
de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de 
baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais e 02 
prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão 
texturizado em ambas as faces. Cor argila. Laterais com 
regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 04 pinos 
metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face 
inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. Acabamento 
das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o 
acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 
3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente 
pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. Rodapé em 
aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite 
repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na 
base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto 
na parte interna como externa do armário. 
PORTAS 
02 portas de abrir com giro de 270º (03 dobradiças em cada 
porta). Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, 
revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado 
em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 
mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, 
com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura 
com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona. 
Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava 
com aproximadamente 110 mm de comprimento. 
Cor madeirado:argila 
MONTAGEM 
As laterais, fundo, tampo e base inferior são ligados entre si pelo 
sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e 
desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a 
qualidade. 
COMPONENTES METÁLICOS 
 Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de 
desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a 
superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó cor preta 
aplicada pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa. 
SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA (04 UNIDADES)  
ESTRUTURA 
Suporte em aço, com corrediças telescópicas de duplo estágio de 
abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromo polido e 
expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de 
encaixe.  
COMPONENTES  
Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de 
desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a 
superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó cor preta 
aplicada pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa. 
Garantia de 5 anos 

MARCA/ MODELO: ROAL/VIENA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 555,21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 166.563,00 

LOTE 06 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO VALOR 
UNIT. (R$) 

VALOR 
TOTAL. (R$) 

01 100 unid 

BERÇO DE MADEIRA com estrutura reforçada, 2 
regulagens de altura sendo altura máxima 30 cm na 
posição mais alta e 22,8 na posição mais baixa, estrado 
ajustável tendo altura mínima de 30 cm na posição mais 
alta.Distância entre as grades: mínimo 4,5cm e máximo 
6,5 cm. Tinta atóxica, cor padrão cerejeira, cantos 
arredondados,Medidas aproximadas: 1,30m x 60 cm. 
Garantia de 24 meses 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 137,00 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 13.700,00 
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MARCA/MODELO: BATROL/04.3012-08  
LOTE 07 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

UNIT. (R$) 
VALOR 

TOTAL. (R$) 

01 50 unid 

CÔMODA DE MADEIRA REFORÇADA reforçada, cor 
padrão cerejeira. Possui 5 gavetas com corrediças 
metálicas e puxadores em PVC. .Medidas aproximadas: 
93 cm de altura, 50 cm profundidade x 98 cm de largura. 
Garantia de 24 meses 
MARCA/MODELO: KAPPESBERG/S-215 

R$ 316,00 R$ 15.800,00 

LOTE 09 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO VALOR 
UNIT. (R$) 

VALOR 
TOTAL. (R$) 

01 57 unid 

MESA PARA REUNIÃO CIRCULAR, medindo 1200x740 
mm. 
MEDIDAS APROXIMADAS 
Diâmetro: 1200 mm 
Altura: 740 mm 
SUPERFÍCIE 
Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm 
de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa 
pressão texturizado em ambas as faces.Cor madeirado:argila. 
Borda longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3 mm de 
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio 
mínimo de 2,5 mm, em todo seu perímetro. Fixada à estrutura da 
mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. 
ESTRUTURA 
Sustentação da superfície através de estrutura de aço em forma 
de “X”. Coluna vertical em tubo de aço redondo de 04” (101,60 
mm) de diâmetro em chapa #16 (1,50 mm) de espessura 
(mínimo). 04 travamentos superiores em tubo de aço com seção 
retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura 
(mínimo). 04 travamentos inferiores (mínimo) em chapa de aço 
estampada no formato de arco, em chapa de aço #14 (1,90 mm) 
de espessura (mínimo), com extremidades arredondadas na 
mesma chapa. Nos travamentos inferiores colocações de rebites 
de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. 
COMPONENTES METÁLICOS 
Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de 
desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a 
superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó cor preta 
aplicada pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa. 
Garantia de 5 anos  
MARCA/MODELO: ROAL/REUNIÃO/REDONDA 

R$ 189,00 R$ 10.773,00 

LOTE 11 
 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

UNIT. (R$) 
VALOR 

TOTAL. (R$) 
01 17 unid MESA RETANGULAR, MEDINDO 800x600x740mm 

SEM GAVETAS.  
MEDIDAS APROXIMADAS 
Largura: 800 mm 
Profundidade: 600 mm 
Altura: 740 mm 
SUPERFÍCIE 
Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm 
de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa 
pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior 
com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a 
quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em 
todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita 
de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema 
holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com 
acabamento em PVC. Fixada às estruturas laterais da mesa 
através de parafusos de aço e buchas metálicas.  
PAINEL FRONTAL 
 Em madeira MDP (aglomerado) de no minimo 18 mm de 
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão 
texturizado em ambas as faces.Cor argila. Bordas com 
acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a 
quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. 01 calha 
estrutural horizontal para passagem de fiação sob o tampo, 
permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e 
telefônico, em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura 
(mínimo), fixada às estruturas laterais da mesa através de rebites 

R$ 233,80 R$ 3.974,60 
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de repuxo e parafusos de aço, medindo 120 mm de altura 
aproximadamente, com suporte para tomadas em chapa de aço 
fixado na calha através de encaixe. Painel frontal fixado às 
estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e 
parafusos de aço e buchas metálicas. 
 ESTRUTURAS LATERAIS 
 02 estruturas laterais em aço em forma de “I”. Estrutura vertical 
em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), 
não sendo permitido utilização de perfil de aço fechado, formando 
02 colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si em 
120 mm aproximadamente, com fechamento lateral externo e 
interno removíveis para passagem de fiação em chapa dobrada de 
aço #22 (0,75 mm) de espessura (mínimo). Travamento superior 
do pórtico em tubo de aço com seção retangular 20x40 mm em 
chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). Travamento inferior 
do pórtico em chapa de aço estampada no formato de arco, em 
chapa de aço #14 (1,90 mm) de espessura (mínimo), com 
extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento 
inferior colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de 
reguladores de nível.  
COMPONENTES METÁLICOS 
 Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de 
desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a 
superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó cor preta 
aplicada pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa. 
Garantia de 5 anos 

MARCA/MODELO: ROAL/LONDOM 

 
Empresa: MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA.  

CNPJ: 05.821.117/0002-30 
LOTE 05 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

UNIT. (R$) 
VALOR 

TOTAL. (R$) 

01 30 unid 

CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBE 
de madeira,Tinta atóxica cor padrão cerejeira, com bandeja 
revestida em fórmica padrão cerejeira e abertura lateral. Com 
apoio para os pés da criança.Cinto de segurança de 3 pontos em 
nylon lavável. 
Medidas aproximadas: altura105 cm, comprimento 56 cm, largura 
68 cm. 
Garantia de 24 meses 

MARCA/MODELO: LENOX Mod. FACILE 1510 

R$ 150,00 R$ 4.500,00 

LOTE 15 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO VALOR 
UNIT. (R$) 

VALOR 
TOTAL. (R$) 

01 170 unid MESA RETANGULAR, MEDINDO 1800x800x740 mm 
COM 03 GAVETAS FIXAS. 
MEDIDAS APROXIMADAS 
Largura: 1800 mm 
Profundidade: 800 mm 
Altura: 740 mm 
SUPERFÍCIE 
Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm 
de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa 
pressão texturizado em ambas as faces.Cor madeirado argila. 
Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 
mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com 
raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas 
transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de 
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu 
perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC. Fixada 
às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e 
buchas metálicas.  
PAINEL FRONTAL 
Em madeira MDP (aglomerado) de no minimo 18 mm de 
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão 
texturizado em ambas as faces.Cor argila. Bordas com 
acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a 
quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. 01 calha 
estrutural horizontal para passagem de fiação sob o tampo, 
permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e 
telefônico, em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura 
(mínimo), fixada às estruturas laterais da mesa através de rebites 
de repuxo e parafusos de aço, medindo 120 mm de altura 
aproximadamente, com suporte para tomadas em chapa de aço 

R$ 600,00 R$ 102.000,00 
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fixado na calha através de encaixe. Painel frontal fixado às 
estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e 
parafusos de aço e buchas metálicas. 
ESTRUTURAS LATERAIS 
02 estruturas laterais em aço em forma de “I”. Estrutura vertical 
em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), 
não sendo permitido utilização de perfil de aço fechado, formando 
02 colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si em 
120 mm aproximadamente, com fechamento lateral externo e 
interno removíveis para passagem de fiação em chapa dobrada de 
aço #22 (0,75 mm) de espessura (mínimo). Travamento superior 
do pórtico em tubo de aço com seção retangular 20x40 mm em 
chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). Travamento inferior 
do pórtico em chapa de aço estampada no formato de arco, em 
chapa de aço #14 (1,90 mm) de espessura (mínimo), com 
extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento 
inferior colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de 
reguladores de nível.  
COMPONENTES METÁLICOS 
Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de 
desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a 
superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó cor preta, 
aplicada pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa. 
GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS 
MEDIDAS APROXIMADAS 
Largura: 400 mm 
Profundidade: 450 mm 
Altura: 435 mm 
ESTRUTURA 
Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDP 
(aglomerado) de 18 mm de espessura, revestidos em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. 
Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, 
coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro.  
GAVETAS 
Gaveteiro fixo com 03 gavetas. Gavetas confeccionadas em chapa 
de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada 
através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças 
em aço, roldanas em nylon e eixos em aço ou em madeira MDP 
(aglomerado) de 15 mm de espessura (mínimo), revestida em 
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as 
faces. Frente das gavetas em madeira MDP (aglomerado) de 18 
mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa 
pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak 
niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 
mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com 
raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com 
fechamento simultâneo das 03 gavetas, com 02 chaves dobráveis.  
COMPONENTES METÁLICOS 
Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de 
desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a 
superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó cor preta, 
aplicada pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa, com acabamento preto liso. 
Garantia de 5 anos 

MARCA/MODELO: FORT LINE/Mod. Delta 
Eldorado 

LOTE 18 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

UNIT. (R$) 
VALOR 

TOTAL. (R$) 
01 1700 unid MESA RETANGULAR, MEDINDO 1400x800x740mm 

SEM GAVETAS  
MEDIDAS APROXIMADAS 
Largura: 1400 mm 
Profundidade: 800 mm 
Altura: 740 mm 
SUPERFÍCIE 
Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm 
de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa 
pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior 
com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a 
quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em 
todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita 
de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema 
holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com 
acabamento em PVC. Fixada às estruturas laterais da mesa 
através de parafusos de aço e buchas metálicas.  

R$ 330,00 R$ 561.000,00 
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PAINEL FRONTAL 
Em madeira MDP (aglomerado) de no minimo 18 mm de 
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão 
texturizado em ambas as faces.Cor argila. Bordas com 
acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a 
quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. 01 calha 
estrutural horizontal para passagem de fiação sob o tampo, 
permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e 
telefônico, em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura 
(mínimo), fixada às estruturas laterais da mesa através de rebites 
de repuxo e parafusos de aço, medindo 120 mm de altura 
aproximadamente, com suporte para tomadas em chapa de aço 
fixado na calha através de encaixe. Painel frontal fixado às 
estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e 
parafusos de aço e buchas metálicas.  
ESTRUTURAS LATERAIS 
02 estruturas laterais em aço em forma de “I”. Estrutura vertical 
em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), 
não sendo permitido utilização de perfil de aço fechado, formando 
02 colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si em 
120 mm aproximadamente, com fechamento lateral externo e 
interno removíveis para passagem de fiação em chapa dobrada de 
aço #22 (0,75 mm) de espessura (mínimo). Travamento superior 
do pórtico em tubo de aço com seção retangular 20x40 mm em 
chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). Travamento inferior 
do pórtico em chapa de aço estampada no formato de arco, em 
chapa de aço #14 (1,90 mm) de espessura (mínimo), com 
extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento 
inferior colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de 
reguladores de nível. 
COMPONENTES METÁLICOS 
Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de 
desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a 
superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó cor preta, 
aplicada pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa. 
Garantia de 5 anos 

MARCA/MODELO: DELABORE/MOD. MPE1 

 
 
 

Empresa: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.  
CNPJ: 01.927.184/0001-00 

LOTE 08 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

UNIT. (R$) 
VALOR 

TOTAL. (R$) 

01 200 unid 

SUPORTE PARA CPU COM RODÍZIOS 
ESTRUTURA 
Carrinho em tubo de aço com seção redonda 5/8 (15,87 mm) de 
diâmetro, em chapa #18 (1,20 mm) de espessura. 
Possuindo 02 rodízios em nylon na parte posterior, sendo a parte 
frontal fixa. 
01 chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura, na horizontal, 
dobrada e soldada. 
COMPONENTES METÁLICOS 
Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de 
desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a 
superfície para receber à pintura. 
Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática 
com polimerização em estufa, com acabamento texturizado. 
Garantia de 5 anos 

MARCA/MODELO: USE MÓVEIS/SCPU 

R$ 56,00 R$ 11.200,00 

 
Empresa: MÓVEIS CARVALHO LTDA.  

CNPJ: 33.243.924/0001-78 
LOTE 10 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

UNIT. (R$) 
VALOR 

TOTAL. (R$) 
01 2000 unid MESA INFANTIL COM 04 LUGARES – 800x800x550mm 

DIMENSÕES APROXIMADAS: 
Largura 800 mm 
Profundidade 800,0 mm 
Abertura do Tampo 550,0 mm 
TAMPO 

 
 

R$ 228,00 

 
 

R$ 456.000,00 
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Tampo com formato retangular, com cantos arredondados, em 
madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com 
espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. 
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, 
texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior 
e inferior do tampo, na cor argila. 
Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento 
em fita de poliestireno semirígido, com 3,0mm de espessura no 
mínimo (na mesma cor do tampo), contendo raio da borda de 
contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, conforme NBR 
13966 – Tabela 1, coladas pelo processo holt-melt (a quente); 
A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas 
embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à 
estrutura metálica da mesa. 
ESTRUTURA 
Estrutura composta por 04 pés e travessas laterais; 
Os pés e as travessas são confeccionados em tubo de aço (SAE 
1010/1020) com secção retangular 20X40mm, chapa #16 no 
mínimo, soldada pelo processo MIG, sem arestas cortantes; 
Sapata niveladora em poliuretano injetado de alta resistência e 
curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo 
MIG. 
ACABAMENTO E MONTAGEM: 
A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas 
metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca 
milimétrica e arruelas de pressão; 
Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-
tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersão e 4 por meio de 
lavagem: desengraxe alcalino, decapagem ácida, refinador de sais 
de titânio, fosfatização, passivação e secagem, sendo a última 
com água deionizada seguido de secagem, preparando a 
superfície para receber a pintura; 
Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, 
fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta 
temperatura, na cor preta. 
CADEIRA: 
4 cadeiras, estrutura em tubo industrial 1010/1020, secão redonda 
7/8, parede 1.500mm com ponteiros externos em PVC. Assento e 
encosto confeccionado em madeira anatômica revestida em 
fórmica lisa brilhanmte, na cor argila fixada através de rebites. 
Todas as peças metálicas receberão tratamento anti-ferruginoso e 
pintura eletrostática, tinta após na cor preta. 
Dimensões: Assento 30 X 30 cm. 
Encosto: 30 X 16 cm. 
Altura chão ao encosto: 64 cm. 
Garantia de 5 anos 

MARCA/MODELO: CARVALHO/MESA ESCOLAR 
4 CADEIRAS 

LOTE 12 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

UNIT. (R$) 
VALOR 

TOTAL. (R$) 
01 108 unid MESA RETANGULAR, MEDINDO 1000x600x740 mm COM 

SUPORTE PARA TECLADO RETRÁTIL. 
MEDIDAS APROXIMADAS 
Largura: 1000 mm 
Profundidade: 600 mm 
Altura: 740 mm 
SUPERFÍCIE 
Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm 
de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa 
pressão texturizado em ambas as faces.Cor argila. Borda frontal e 
posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, 
colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 
mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento 
em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo 
sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação 
com acabamento em PVC. Fixada às estruturas laterais da mesa 
através de parafusos de aço e buchas metálicas.  
PAINEL FRONTAL 
Em madeira MDP (aglomerado) de no minimo 18 mm de 
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão 
texturizado em ambas as faces.Cor argila. Bordas com 
acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a 
quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. 01 calha 
estrutural horizontal para passagem de fiação sob o tampo, 
permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e 
telefônico, em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura 
(mínimo), fixada às estruturas laterais da mesa através de rebites 
de repuxo e parafusos de aço, medindo 120 mm de altura 
aproximadamente, com suporte para tomadas em chapa de aço 

R$ 218,00 R$ 23.544,00 
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fixado na calha através de encaixe. Painel frontal fixado às 
estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e 
parafusos de aço e buchas metálicas.  
ESTRUTURAS LATERAIS 
02 estruturas laterais em aço em forma de “I”. Estrutura vertical 
em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), 
não sendo permitido utilização de perfil de aço fechado, formando 
02 colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si em 
120 mm aproximadamente, com fechamento lateral externo e 
interno removíveis para passagem de fiação em chapa dobrada de 
aço #22 (0,75 mm) de espessura (mínimo). Travamento superior 
do pórtico em tubo de aço com seção retangular 20x40 mm em 
chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). Travamento inferior 
do pórtico em chapa de aço estampada no formato de arco, em 
chapa de aço #14 (1,90 mm) de espessura (mínimo), com 
extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento 
inferior colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de 
reguladores de nível.  
COMPONENTES METÁLICOS 
Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de 
desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a 
superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó cor preta 
aplicada pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa. 
SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO  
Em madeira MDF com rebaixo para adaptação do teclado, com 
pintura especial, na cor preta.  
Corrediças telescópicas com duplo estágio de abertura, com 
deslizamento sobre esferas de aço cromo polido, com expulsão 
total do suporte para teclado.  
Apoio anatômico para os punhos e teclado em poliuretano 
injetado. 
COMPONENTES METÁLICOS 
Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de 
desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a 
superfície para receber à pintura. 
Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática 
com polimerização em estufa, com acabamento preto liso. 
Garantia de 5 anos 

MARCA/MODELO: CARVALHO/MESA 
COMPUTADOR TECLADO MOVEL 

LOTE 13 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

UNIT. (R$) 
VALOR 

TOTAL. (R$) 
01 204 unid MESA RETANGULAR, MEDINDO 1200x600x740 mm 

COM 02 GAVETAS FIXAS. 
MEDIDAS APROXIMADAS 
Largura: 1200 mm 
Profundidade: 600 mm 
Altura: 740 mm 
SUPERFÍCIE 
Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm 
de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa 
pressão texturizado em ambas as faces.Cor argila. Borda frontal e 
posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, 
colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 
mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento 
em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo 
sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação 
com acabamento em PVC. Fixada às estruturas laterais da mesa 
através de parafusos de aço e buchas metálicas.  
PAINEL FRONTAL 
Em madeira MDP (aglomerado) de no minimo 18 mm de 
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão 
texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita 
de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt, em todo seu perímetro. 01 calha estrutural horizontal para 
passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo 
cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço #18 
(1,20 mm) de espessura (mínimo), fixada às estruturas laterais da 
mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo 
120 mm de altura aproximadamente, com suporte para tomadas 
em chapa de aço fixado na calha através de encaixe. Painel 
frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de 
repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas.  
ESTRUTURAS LATERAIS 
02 estruturas laterais em aço em forma de “I”. Estrutura vertical 
em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), 
não sendo permitido utilização de perfil de aço fechado, formando 

R$ 250,00 R$ 51.000,00 
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02 colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si em 
120 mm aproximadamente, com fechamento lateral externo e 
interno removíveis para passagem de fiação em chapa dobrada de 
aço #22 (0,75 mm) de espessura (mínimo). Travamento superior 
do pórtico em tubo de aço com seção retangular 20x40 mm em 
chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). Travamento inferior 
do pórtico em chapa de aço estampada no formato de arco, em 
chapa de aço #14 (1,90 mm) de espessura (mínimo), com 
extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento 
inferior colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de 
reguladores de nível.  
COMPONENTES METÁLICOS 
Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de 
desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a 
superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó cor preta, 
aplicada pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa. 
GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS 
MEDIDAS APROXIMADAS 
Largura: 400 mm 
Profundidade: 450 mm 
Altura: 290 mm 
ESTRUTURA 
Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDP 
(aglomerado) de 18 mm de espessura, revestidos em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.Cor 
argila. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de 
espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu 
perímetro. 
GAVETAS 
Gaveteiro fixo com 02 gavetas. Gavetas confeccionadas em chapa 
de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada 
através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças 
em aço, roldanas em nylon e eixos em aço ou em madeira MDP 
(aglomerado) de 15 mm de espessura (mínimo), revestida em 
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as 
faces. Frente das gavetas em madeira MDP (aglomerado) de 18 
mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa 
pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak 
niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 
mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com 
raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com 
fechamento simultâneo das 02 gavetas, com 02 chaves dobráveis. 
COMPONENTES METÁLICOS 
Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de 
desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a 
superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó cor preta, 
aplicada pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa, com acabamento preto liso. 
Garantia de 5 anos 

MARCA/MODELO: CARVALHO/SECRETARIA 2 
GAVETAS 

LOTE 14 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

UNIT. (R$) 
VALOR 

TOTAL. (R$) 
01 254 unid MESA RETANGULAR, MEDINDO 1400x800x740 mm 

COM 03 GAVETAS FIXAS. 
MEDIDAS APROXIMADAS 
Largura: 1400 mm 
Profundidade: 800 mm 
Altura: 740 mm 
SUPERFÍCIE 
Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm 
de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa 
pressão texturizado em ambas as faces.Cor argila. Borda frontal e 
posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, 
colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 
mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento 
em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo 
sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação 
com acabamento em PVC. Fixada às estruturas laterais da mesa 
através de parafusos de aço e buchas metálicas.  
PAINEL FRONTAL 
Em madeira MDP (aglomerado) de no minimo 18 mm de 
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão 
texturizado em ambas as faces. Cor argila Bordas com 
acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a 
quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. 01 calha 
estrutural horizontal para passagem de fiação sob o tampo, 

R$ 340,00 R$ 86.360,00 
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permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e 
telefônico, em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura 
(mínimo), fixada às estruturas laterais da mesa através de rebites 
de repuxo e parafusos de aço, medindo 120 mm de altura 
aproximadamente, com suporte para tomadas em chapa de aço 
fixado na calha através de encaixe. Painel frontal fixado às 
estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e 
parafusos de aço e buchas metálicas.  
ESTRUTURAS LATERAIS 
02 estruturas laterais em aço em forma de “I”. Estrutura vertical 
em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), 
não sendo permitido utilização de perfil de aço fechado, formando 
02 colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si em 
120 mm aproximadamente, com fechamento lateral externo e 
interno removíveis para passagem de fiação em chapa dobrada de 
aço #22 (0,75 mm) de espessura (mínimo). Travamento superior 
do pórtico em tubo de aço com seção retangular 20x40 mm em 
chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). Travamento inferior 
do pórtico em chapa de aço estampada no formato de arco, em 
chapa de aço #14 (1,90 mm) de espessura (mínimo), com 
extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento 
inferior colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de 
reguladores de nível. 
COMPONENTES METÁLICOS 
Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de 
desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a 
superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó cor preta 
aplicada pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa. 
GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS 
MEDIDAS APROXIMADAS 
Largura: 400 mm 
Profundidade: 450 mm 
Altura: 435 mm 
ESTRUTURA 
Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDP 
(aglomerado) de 18 mm de espessura, revestidos em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.Cor 
argila. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de 
espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu 
perímetro. 
GAVETAS 
Gaveteiro fixo com 03 gavetas. Gavetas confeccionadas em chapa 
de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada 
através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças 
em aço, roldanas em nylon e eixos em aço ou em madeira MDP 
(aglomerado) de 15 mm de espessura (mínimo), revestida em 
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as 
faces. Frente das gavetas em madeira MDP (aglomerado) de 18 
mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa 
pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak 
niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 
mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com 
raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com 
fechamento simultâneo das 03 gavetas, com 02 chaves dobráveis.  
COMPONENTES METÁLICOS 
Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de 
desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a 
superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó cor preta, 
aplicada pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa, com acabamento preto liso. 
Garantia de 5 anos 

MARCA/MODELO: Informoveis/Carvalho 
 
 
 

Empresa: MÓVEIS BELO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  
CNPJ: 75.243.220/0001-45 

LOTE 17 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

UNIT. (R$) 
VALOR 

TOTAL. (R$) 

01 60 unid 

MESA PARA REUNIÃO 2000x1000/1200/1000x740 mm 
MEDIDAS APROXIMADAS 
Largura: 2000 mm 
Profundidade: 1000/1200/1000 mm 
Altura: 740 mm 

 
 
 

R$ 398,84 

 
 
 

R$ 23.930,40 
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SUPERFÍCIE 
Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm 
de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa 
pressão texturizado em ambas as faces. Borda longitudinal com 
acabamento em Fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a 
quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm, em 
todo seu perímetro. Fixada às estruturas laterais tubulares da 
mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. 
ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES 
04 estruturas laterais verticais tubulares de 04” (101,60 mm) de 
diâmetro, em chapa de aço #16 (1,50 mm) de espessura (mínimo). 
As estruturas se interligam por meio de travessa em tubo 
retangular 60x40 em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura 
(mínimo). Colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação 
de reguladores de nível. 
COMPONENTES METÁLICOS 
Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de 
desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a 
superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó cor preta, 
aplicada pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa. 
Garantia de 5 anos 
MARCA/MODELO: BELO/L-1260 

 
 
 

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES, aos ____ dias 
do mês de novembro de 2012.  
 
 
 
 

Fradique Machado de Miranda Dias 
Secretário 

 


