PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS
ANEXO - CONTRATO Nº 000084/2020 - SEQUÊNCIA N°000002562
Origem

Dispensa Nº 000008/2020

Contrato

Contrato Nº 000084/2020

Empresa

ARTFLEX MÓVEIS ESCOLARES LTDA EPP

CNPJ

000439/2020

CNPJ: 04.008.524/0001-80

Endereço
Secretaria
Local
Item

Processo

Rodovia LEVI TEIXEIRA LIMA, 920 - PQ IND. LEVI TEIXEIRA LIMA - BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES - CEP:
29800000
00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
00079 - ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DA PREFEITURA

Lote

Especificação

Marca

CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO, 360º MODELO
SECRETARIA EXECUTICA,
com braços reguláveis tipo t, 05 pés, sapatas em rodízio de
duplo giro, rodas com 50mm de diâmetro injetados em resina
de engenharia, poliamida (nylon 6) com aditivo anti-violeta e
modificador de impacto, eixo vertical em aço
trefilado1010/1020 com diâmetro de 8mm.

022

ESTANTE DE ACO COM 07 PRATELEIRAS REGULAVEIS EM
CHAPA 22
com 02 reforços laterais em cruz de cada lado, c/ 04
colunas em chapa 14, c/ reforço no fundo em cruz,
tratamento antiferruginoso e pintura epóxi na cor bege
medindo aproximadamente 240 x 90 x 40 c
MESA PARA ESCRITORIO - COR CINZA - TAMANHO 1,60 X
0,70 X 0,75

024

UN

Quant

Unitário

UN

2,00

185,00

370,00

UN

40,00

306,00

12.240,00

248,00

496,00

descrição:
tampo e perfil 15mm cinza e pés cinza, medida
UN
2,00
1,60x0,70x0,75cm, saia e lateral dos pés azul; com sapatas
niveladoras; com gaveteiro de 3 gavetas em aço com
trancas simultâneas; pés metalon 0,30 x ,050, cinza com
pintura époxi e tratamento anti ferrugem; garantia mínima de
12 meses.
ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DA PREFEITURA:

023

13.106,00

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:
Secretaria
Local
Item

Valor Total

13.106,00

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Lote

Especificação

Marca

UN

Quant

Unitário

Valor Total

UN

17,00

77,00

1.309,00

CJ

229,00

200,00

45.800,00

CADEIRA FIXA SECRETARIA - COR PRETA
014

012

descrição:
base em tubo 7/8, 4 pés, preto, anatômica, espuma 3 cm
injetada, tecido polipropileno preto liso com perfil preto.
CONJUNTO ESCOLAR PADRAO FNDE CJA-04 - VERMELHO
descrição:
carteira: tampo em madeira aglomerada (mdp), com os
cantos arredondados, espessura 18mm com revestimentos
superior em laminado melamínico de alta pressão com o
acabamento texturizado cor cinza, afixado à estrutura com
parafusos de 5,0mm de ø x 45mm de comprimento.
porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites
de repuxo com 4,0 mm de ø x 10 mm de comprimento e com
o símbolo internacional da reciclagem.
ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem
afixado por meio de encaixe.
coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm
(ch 16), travessa superior em tubo ø 1 ¼” (ch 16) e pés
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confeccionados em tubo ø 1 ½” (ch 16).
dimensões aproximadas:
cja-04 (l x p x a) 600 x 450 x 644 mm.
cadeira: assento e encosto em polipropileno e afixado à
estrutura por rebites de repuxo. em polipropileno copolímetro
virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado
por meio de encaixe. estrutura tubular ø 20,7 mm (ch 14).
dimensões aproximadas:
cja-04
encosto 396 x 198
assento 400 x 350
altura até o assento 380 mm.
observações: conjunto indicado para o ensino fundamental.
recomendado para crianças de 1,33 a 1,59 m de altura.
garantia de 12 (doze) meses.
CONJUNTO REFEITORIO EM FORMICA - JUVENIL
descrição:
mesa retangular
tampo - em compensado de 15mm revestido em fórmica com
acabamento em pvc, medindo para o tamanho juvenil 2,40 x
0,70 x 0,68. tamanho da superfície do tampo ao chão: 68 cm.
estrutura - em tubos de aço industrial 50 x 30 mm para
sustentação do tampo e mais quatro tubos 50 x 30 para os
pés com ponteiras de acabamento.
ponteiras - antiderrapantes e também com a função de
proteção da pintura em formato retangular.
banco para refeitório
banco - em compensado de 15mm revestido em fórmica com
acabamento em pvc. medindo 2,40 x 0,30 (altura do assento
ao chão: juvenil: 38 cm)
estrutura - em tubos de aço industrial 50 x 30 mm para
sustentação do tampo e mais quatro tubos 50 x 30 para os
pés com ponteiras de acabamento.
ponteiras - antiderrapantes e também com a função de
proteção da pintura em formato retangular.
toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço
industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para
proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda
mig e pintados através do sistema eletrostático epóxi pó.
garantia de 12 (doze) meses.
GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS

016

descrição:
na cor azul/cinza - gaveteiro volante em melamínico; com 03
gavetas corrediças deslizantes (02 gavetas + 1 pasta
suspensa) em aço; com tranca; com frente azul, lateral e
perfil cinza. medida 0,42x0,43x0,60cm.
MESA PARA ESCRITORIO - COR CINZA - TAMANHO 1,60 X
0,70 X 0,75

018

CJ

14,00

660,00

9.240,00

UN

10,00

310,00

3.100,00

descrição:
tampo e perfil 15mm cinza e pés cinza, medida
UN
27,00
248,00
6.696,00
1,60x0,70x0,75cm, saia e lateral dos pés azul; com sapatas
niveladoras; com gaveteiro de 3 gavetas em aço com
trancas simultâneas; pés metalon 0,30 x ,050, cinza com
pintura époxi e tratamento anti ferrugem; garantia mínima de
12 meses.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
66.145,00

013

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:
Secretaria
Local
Item

66.145,00

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Lote

Especificação

Marca

UN

Quant
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Unitário

Valor Total
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CADEIRA FIXA SECRETARIA - COR PRETA
003

004

005

008

descrição:
base em tubo 7/8, 4 pés, preto, anatômica, espuma 3 cm
injetada, tecido polipropileno preto liso com perfil preto.
CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO, 360º MODELO
SECRETARIA EXECUTICA,
com braços reguláveis tipo t, 05 pés, sapatas em rodízio de
duplo giro, rodas com 50mm de diâmetro injetados em resina
de engenharia, poliamida (nylon 6) com aditivo anti-violeta e
modificador de impacto, eixo vertical em aço
trefilado1010/1020 com diâmetro de 8mm.
LONGARINA EM POLIPROPILENO
longarina sem braços, em polipropileno resistente a
aproximadamente no minimo à150kg, com estrutura
reforçada, com 04 lugares, cor azul , aprovadas pela norma
da abnt. garantia de 3 anos.
MESA PARA COMPUTADORdescrição:
- mesa para computador com base em
madeira/mdp/mdf/similar, possui suporte para impressora,
teclado e cpu; possui de 01 a 02 gavetas.

UN

44,00

77,00

3.388,00

UN

11,00

185,00

2.035,00

UN

8,00

300,00

2.400,00

UN

1,00

320,00

320,00

UN

31,00

248,00

7.688,00

MESA PARA ESCRITORIO - COR CINZA - TAMANHO 1,60 X
0,70 X 0,75

006

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:
ARTFLEX MÓVEIS ESCOLARES LTDA EPP:
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15.831,00
15.831,00
95.082,00

