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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

CONJUNTO COLETIVO CIRANDINHA
descrição:
conjunto coletivo cirandinha formado por seis mesas, seis
cadeiras e uma mesa central – tamanho infantil

tampo da mesa - injetado em resina termoplástica abs,
medindo 600mm x 380mm x 230mm,  fixada a estrutura
através de 05 parafusos auto-atarraxaste para melhor
fixação, borda do tampo  medindo 30mm, altura tampo ao
chão 59 cm, com porta lápis na posição horizontal com
capacidade para 5 lápis/caneta/borracha e borda em alto
relevo em toda sua lateral com a função de impedir que caia
o material
didático.
sob tampo – injetado em resina termoplástica abs da mesma
cor do tampo, em formato trapézio.

suporte para mochila – injetado em polipropileno em forma de
gancho, na mesma cor do tampo, com pontas em formato
arredondado para proteção do aluno, suportando 15 kg.

estrutura da mesa - formada por dois tubos 20 x 20 mm na
parede 16mm, ligando o tampo aos pés em um único tubo
sem soldas. reforço do tampo composto de um tubo 20 x 20
circulando e sustentando o tampo. mesa empilhável
facilitando a arrumação.

ponteira - injetada em polipropileno na mesma com do
assento, encosto e tampo, medindo 10 cm de altura com 2,0
x 2,0 cm de largura x comprimento, com função de proteção
da pintura para não enferrujar em contato com a água e
niveladora ao chão.

cadeira em resina - medindo 35 cm de altura do assento ao
chão.

assento - em resina plástica injetados em polipropileno.

assento - anatômico medindo aproximadamente 32 cm x 33
cm, com espessura mínima de 4 mm, com abas laterais ao
seu redor medindo 3 cm, com superfície brilhosa e fixado por
meio de 04 parafusos autoatarraxantes.

encosto - com curvatura ergonômica medindo aprox. 32 cm
x 16 cm, com espessura mínima de 4 mm, composto por
duas cavidades cobrindo a estrutura metálica, fixado a
estrutura através de encaixes e rebites pop, sem parafusos
e ponteiras.

ponteiras – injetado em polipropileno na mesma cor do
assento e encosto, com função de proteção da pintura

19.304,6014,00 1.378,90CJ011
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evitando oxidação da estrutura metálica e também com a
função de niveladora ao chão.

estrutura – estrutura metálica formada por dois tubos 20 x
20 mm com espessura de 1,6 mm, unindo o assento ao
encosto. dois tubos 20 x 20 mm sob o assento para reforço.
modelo quatro pés em formato de arqueado possibilitando o
empilhamento. toda estrutura tratada por conjuntos de
banhos químicos para proteção e longevidade da mesma,
soldada através do sistema mig e pintada através do sistema
eletrostático epóxi-pó. cadeira empilhável facilitando a
arrumação.

mesa central - injetado em polipropileno medindo 44 cm de
raio composto por travas laterais arredondadas unindo as
mesas. dispositivo necessário para arrumação e segurança
do conjunto para que não caia sobre os alunos. dotado por 6
vãos e um vão central, medindo 5 cm de profundidade ligado
a estrutura através de 03 parafusos auto-atarraxastes
invisíveis.

estrutura da mesa central - composta por 04 tubos de aço
industrial 20 x 20, formando a base da mesa aos pés.

ponteiras – injetado em polipropileno na mesma cor da mesa,
medindo 10 cm de altura com 2,0 x 2,0 cm de largura x
comprimento, com função de proteção da pintura evitando
oxidação da estrutura metálica e também com a função de
niveladora ao chão.

? certificado de conformidade com a norma nbr 321 de
29/10/2009, com realizações dos ensaios previstos
conforme portaria do inmetro n° 108 de 13 de junho de 2005.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              19.304,60

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              19.304,60

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

ARQUIVO EM ACO PARA FICHAS
confeccionado em material aço chapa 22 (estrutura e
gavetas), chaves para trancar, possui pés, possui no mínimo
4 gavetas com deslizamento trilho telescópico, puxadores
nas gavetas. medidas aproximadas: 1,33x46x70 (cxlxp).
isento de registro anvisa/inmetro.

7.191,009,00 799,00UN002

ESTANTE EM ACO INDUSTRIAL COM 08 PRATELEIRAS

descrição:
estante em aço industrial com 08 prateleiras; tamanho 0,30 x
0,92 x 2,50;estante desmontável de aço; com reforço omega
na parte interna (embaixo) de cada bandeja; suporta uma
sobrecarga uniformemente de até 100kg por prateleira;
dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e
posteriores; acompanham 48 parafusos com porcas
sextavadas zincados de 1/4 x 1/2 e 4 sapatas plásticas;
tratada pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de
zinco; pintura elestrostática a pó com camada de 30 a 40
mícrons com secagem em estufa a 240ºc (na cor cinza
cristal); confeccionado em chapa de aço nº 22; coluna l 3 -
chapa 16; dimensões externas: 0,30 - cm - prof. x 0,92cm –
largura 2,50cm - altura.

349,001,00 349,00UN009

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              7.540,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              7.540,00

AMARILDO J DOS SANTOS ME:                        26.844,60
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