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F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA ME-MEE

CNPJ:  08.666.922/0001-44
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ANEXO - CONTRATO Nº 000085/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002563

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Dispensa Nº 000008/2020 000439/2020

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

2)	MESA DE ESCRITORIO COM TAMPO EM FORMATO L:
1400 MM X 1600 MM
descrição:
dimensões
- largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm;
- profundidade do tampo: 600 mm;
- altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm;
- dimensões específicas conforme o desenho e respectiva
legenda.

tampo
- tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em
ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza
claro;
- bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo,
com espessura mínima de 2 mm;
- painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido
em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza.

estrutura
- estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica
para passagem de fiação e tampa com saque frontal,
pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático;
- tratamento anticorrosivo à base de fosfato de zinco.
- todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza;
- sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero
resistente.

suportes
- saída de cabeamento da parte inferior para a superior com
tampa removível, produzida com divisores que permitam a
individualização dos circuitos;
- calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

legenda
h (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ±
5 mm;
l1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa):
1400 mm;
l2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa):
1600 mm;
p (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da
mesa): 600 mm;
r (raio de convergência no segmento de acomodação do
usuário);
borda frontal: borda mais próxima do usuário;
borda posterior: borda oposta à do usuário.

observações:
as arestas nomeadas pelas letras l1, l2 e p devem ser
totalmente retilíneas.

610,001,00 610,00UN020
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o segmento de acomodação do usuário, na extremidade
frontal do tampo, deve ser curvilíneo.
garantia de 12 (doze) meses.

ARMARIO ALTO EM ACO - 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS

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

17.052,0028,00 609,00UN017

ARMARIO DIRETOR
armário  com medidas minimas de: 1,80 x 0,75; em madeira,
na cor cinza c/ laterais (perfil) na cor cinza,  com bordas de
borracha na cor cinza, sapatas niveladoras, minimo 3
prateleiras internas; com 2 portas, com tranca. garantia
mínima de 12 meses.

1.925,005,00 385,00UN019

MESA DE ESCRITORIO COM TAMPO EM FORMATO L - 1600
MM X 1400 MM
descrição:
dimensões
- largura do tampo: 1600 mm x 1400 mm;
- profundidade do tampo: 600 mm;
- altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm;
- dimensões específicas conforme o desenho e respectiva
legenda.

tampo
- tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em
ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza
claro;
- bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo,
com espessura mínima de 2 mm;
- painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido
em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza.

estrutura
- estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica
para passagem de fiação e tampa com saque frontal,
pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático;
- tratamento anticorrosivo à base de fosfato de zinco.
- todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza;
- sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero
resistente.

suportes
- saída de cabeamento da parte inferior para a superior com
tampa removível, produzida com divisores que permitam a
individualização dos circuitos;
- calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

legenda
h (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ±
5 mm;
l1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa):
1600 mm;
l2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa):
1400 mm;
p (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da
mesa): 600 mm;
r (raio de convergência no segmento de acomodação do
usuário);
borda frontal: borda mais próxima do usuário;
borda posterior: borda oposta à do usuário.

610,001,00 610,00UN021
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observações:
as arestas nomeadas pelas letras l1, l2 e p devem ser
totalmente retilíneas.
o segmento de acomodação do usuário, na extremidade
frontal do tampo, deve ser curvilíneo, conforme o desenho
(conforme termo de referência).
garantia de 12 (doze) meses.

QUADRO BRANCO EM FORMICA QUADRICULADA TIPO
LOUSA
descrição:
medidas: 3,00m x 1,20 – com moldura em madeira, com
suporte para pincel e apagador.
com instalação no local designado pela secretaria municipal
de educação.
unidade de fornecimento: un
garantia de 12 (doze) meses.

9.450,0015,00 630,00UN015

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              29.647,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              29.647,00

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

ARMARIO ALTO EM ACO - 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS

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

10.962,0018,00 609,00UN001

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              10.962,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              10.962,00

F C A MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA ME-MEE:                        40.609,00
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